Αλλάζει το κλίμα στην Ευρώπη
μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ
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Αλλάζειτο κλίμα στις ευρωαγορές, με πολλούς δείκτες να γυρίζουν σε θετικό έδαφος μετά τις νέες
δηλώσεις Τραμπ στο περιθώριο του G7 στη Γαλλία για επανέναρξη των εμπορικών συνομιλιών με
την Κίνα.
Νωρίτερα, τόσο οι ασιατικές όσο και οι ευρωπαϊκές αγορές είχαν βυθιστεί στο κόκκινο λόγω της
αναθέρμανσης της εμπορικής διαμάχης των δύο υπερδυνάμεων το Σαββατοκύριακο.
Στομεταξύ, κλειστό παραμένει σήμερα το χρηματιστήριο στο Λονδίνο λόγω τραπεζικής αργίας.
Στοταμπλό, ο Euro Stoxx 50 σημειώνει κέρδη ύψους 0,32%.
Στουςεπιμέρους δείκτες, ο γερμανικός Dax ενισχύεται κατά 0,14%, ο γαλλικός CAC σημειώνει
άνοδο της τάξης του 0,45%, ενώ την Ελβετία ο SMI εξακολουθεί να κινείται πτωτικά κατά 0,31%.
Σεθετικό έδαφος επέστρεψε και η ευρωπεριφέρεια, με τον ισπανικό IBEX να ενισχύεται κατά
0,12%, τον ιταλικό FTSE MIB να καταγράφει κέρδη της τάξης του 0,5% και τον πορτογαλικό PSI
που προηγουμένως ηγούνταν των απωλειών να κερδίζει 0,13%.
Σημειώνεταιότι το κλίμα στις διεθνείς αγορές επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση της Κίνας ότι
σχεδιάζει την επιβολή πρόσθετων δασμών σε αμερικανικά αγαθά 75 δις. δολαρίων, γεγονός που
οδήγησε τον Τραμπ να απευθύνει έκκλησης προς τις αμερικανικές εταιρείες να βρουν
"εναλλακτικές" αγορές για να δραστηριοποιηθούν πέραν της Κίνας.
Απότην πλευρά του ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αγαθά 250 δισ. δολαρίων,
στο 30% από το 25%, ξεκινώντας από την 1η Οκτωβρίου, και θα αυξήσει τους δασμούς σε
επιπλέον κινεζικές εισαγωγές 300 δισ. δολαρίων, στο 15% από το 10%, σε δύο στάδια, την 1η
Σεπτεμβρίου και την 15η Δεκεμβρίου.
Στηναγορά των πολύτιμων μετάλλων, σύσταση long στον χρυσό δίνει η UBS εκτιμώντας ότι η τιμή
του πολύτιμου μετάλλου θα φτάσει τα 1.600 δολάρια την ουγκιά το επόμενο τρίμηνο, καθώς όπως
υποστηρίζει, ο μαινόμενος εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας πλήττει την ανάπτυξη, αυξάνοντας τον
κίνδυνο για μεγαλύτερη επιβράδυνση και περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από

τις κεντρικές τράπεζες.
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